
 

 

  

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक गोवविंद तळवलकर यािंचे निधि 

ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, साके्षपी सिंपादक गोवव िंद तळवलकर यािंचे बुधवारी अमेररकेतील ह्युस्टि येथे 
वदृ्धापकाळािे निधि झाले. ते ९१ वर्ाांचे होते. महाराष्रासोबत राष्रीय आणि आिंतरराष्रीय 
राजकारिाचा सखोल अभ्यास असिारे व्यक्ततमत्व म्हिूि त ेसवाांिा पररचचत होते.  
 

त्यािंिी 'िवभारत'मधूि पत्रकाररता के्षत्रातील कारकीदीची सुरूवात केली. त्याििंतर तब्बल १२ वर्े 
ते लोकसत्तामध्ये उपसिंपादक होते. त्याििंतर त्यािंिी महाराष्र टाइम्सचे सिंपादक म्हिूि तब्बल २८ 
वर्े काम केले.   
 

गोवविंद तळवलकर यािंच्यावर लोकमान्य टटळक आणि एम.एि. रॉय यािंच्या ववचारािंचा प्रभाव 
होता. त्यािंची एकूि २५ पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. पत्रकाररता के्षत्रातील उल्लेखिीय 
कामचगरीबद्दल तळवलकर यािंिा महाराष्र िासिातरे्फ देण्यात येिारा लोकमान्य टटळक 
पुरस्कार, बी.डी. गोएिंका. दगुाारति अिा ववववध पुरस्कारािंिी गौरववण्यात आले होते 
 

त्यािंची गाजलेली पुस्तके 

ितेसवपअर.. जगाचा िागररक (पूवााधा), ितेसवपअर.. आिंतररक िाते (उत्तराधा), अर्फगाणिस्ताि, 

िौरोजी ते िेहरू (१९६९), बाळ गिंगाधर टटळक (१९७०), वाचता वाचता (पुस्तक परीक्षिािंचा सिंग्रह, 

खिंड १ आणि २ (अिुक्रमे १९७९ आणि १९९२), पररक्रमा (१९८७), अशभजात (१९९०), बदलता युरोप 
(१९९१), अक्षय (१९९५), ग्रिंथ सािंगाती (१९९२), डॉ. णझवागोचा इनतहास (लेख लशलत टदवाळी अिंक, 

२०१५), िेक िामदार गोखले, पुष्पािंजली (व्यक्ततचचत्र,े मतृ्युलेख सिंग्रह), प्रासिंचगक, बहार, मिंथि, 

ितेसवपयर – वेगळा अभ्यास (लेख – लशलत माशसक, जािेवारी २०१६), सत्तािंतर (खिंड १-१९७७ , 2-

१९८३, व ३-१९९७), सोक्व्हयत साम्राज्याचा उदय आणि अस्त (खिंड १ आणि २) 
 

अक्निकािंड : "युद्धाच्या छायेत" ह्या स्तिंभलेखिाचा पुस्तकरूपी सिंग्रह 

 

इराक दहि : सद्दाम हुसेि यािंच्या पाडावाच्या निशमत्तािे आिंतरराष्रीय दहितवादाच्या ववरोधात 
अमेररकेिे पुकारलेल्या लढ्याची सखोल चचककत्सा 
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१ एवप्रलपासिू पाच बँकािंच ेहोिार एसबीआयमध्ये ववलीिीकरि 

१ एवप्रलपासूि देिातील ५ बँकािंचे स्टेट बँक ऑर्फ इिंडडयामध्ये ववलीिीकरि होिार आहे. १ 
एवप्रलपासूि या पाच बँका स्टेट बँक ऑर्फ इिंडडयाचा एक भाग असिार आहेत.  

 

या बँकािंमध्ये स्टेट बँक ऑर्फ बीकािेर अडँ जयपूर, स्टेट बँक ऑर्फ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑर्फ 
मैसूर, स्टेट बँक ऑर्फ त्राविकोर आणि स्टेट बँक ऑर्फ पनतयाळा या बँकािंचा समावेि आहे. 
 

१ एवप्रलपासूि या सवा बँकािंच्या िाखा एसबीआयच्या बँ्रचच्या स्वरुपात काम करिार आहेत.  
 

भारतीय मटहला बँकेचे सुद्धा एसबीआयमध्ये ववलीिीकरि होिार आहे. कें द्र सरकारच्या 
मिंजरुीििंतर भारतीय मटहला बँकेचिंही स्टेट बँकेत ववलीिीकरि करण्याची घोर्िा करण्यात आली 
आहे. 
 

 

 

भारताचा मािवी ववकास निदेिािंक १३१ व्या क्रमािंकावर 

जगातील नतसऱ्या क्रमािंकाच्या मोठ्या अथाव्यवस्थेची म्हिजेच भारताची क्स्थती मािवी ववकास 
निदेिािंकाबाबतीत खपू खालावली आहे.  
 

भारताचा मािवी ववकास निदेिािंक यादीमध्ये १३१ वा क्रमािंक आहे. एका हाताला भारत 
अथाव्यवस्थेबाबत अमेररका, चीि सारख्या मोठ्या देिािंसोबत स्पधाा करत आहे तर मािवी ववकास 
निदेिािंकाच्या बाबतीत भारताची क्स्थती पाककस्ताि आणि िेपाळसारखी आहे.  
 

जगातील सवाात वैशिष््यपूिा, झपा्यािे वाढिारी आणि लक्षवेधी अथाव्यवस्था मात्र मािवी 
ववकासाबाबत उदासीि टदसत असल्याचे ववदारक चचत्र निमााि झाले आहे. गेल्या काही वर्ाांपासूि 
भारतािे मािवी ववकास निदेिािंकाच्या बाबतीत काहीच प्रगती केली िसल्याचे टदसत आहे.  
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२०१५ मध्ये भारत आणि चीिमध्ये सवााचधक परकीय गुिंतविूक झाली असल्याचे अथातज्ञ 
सािंगत आहेत परिंतु २०१५ मध्ये देखील भारताची मािव ववकास निदेिािंकाची क्स्थती खालवलेली 
होती असे टदसूि आले.  
 

२०१४ मध्ये देखील भारताचा या यादीतील क्रमािंक १३१ वा होता. गेल्या काही वर्ाात यामध्ये 
काहीच बदल ि झाल्यािे अद्यापही भारताचा या यादीतील क्रमािंक १३१ आहे. 
 

 

 

ओबीसी आयोगाला घटिात्मक दजाा शमळिार 

राष्रीय मागासवगीय आयोगाच्या जागी आता िवीि आयोग स्थापि केला जािार आहे.  
 

या नििाय़ािुसार आता देिातील ओबीसी प्रवगाातील घटकािंसाठी एससी-एसटी आयोगाच्या धतीवर 
'िॅििल कशमिि र्फॉर सोिल अॅण्ड एज्युकेििली बॅकवडा तलासेस'ची स्थापिा केली जािार 
आहे.  
 

एिएसईबीसी ही घटिात्मक सिंस्था असिार आहे. त्यामुळे ओबीसीमध्ये िव्या जातीिंचा समावेि 
करण्यासाठी अथवा त्यातूि िावे हटवण्यासाठी सिंसदेची परवािगी लागिार आहे.  
 

एिएसईबीसीच्या स्थापिेला मिंत्रत्रमिंडळाची मिंजरुी शमळाल्याििंतर आता कें द्र सरकार सिंसदेत 
ववधेयकातील सुधारिा प्रस्ताव मािंडिार आहे. सद्यक्स्थतीत ओबीसीमध्ये िवीि जातीिंचा 
समावेि अथवा िावे हटवण्यासिंदभाात सरकार पातळीवर नििाय घेतला जात होता.  
 

दरम्याि, जाट आरक्षिासह देिभरातूि ओबीसी आरक्षिाची होिारी मागिी लक्षात घेऊि कें द्र 
सरकारिे हा नििाय घेतला आहे, असे सािंगण्यात येत आहे. 
 

सद्यक्स्थतीत असलेल्या राष्रीय मागासवगीय आयोग कायदा १९९३च्या जागी िवीि आयोगाची 
स्थापिा करण्यात य़ेिार आहे. िॅििल कशमिि र्फॉर सोिल अॅण्ड एज्युकेििली बॅकवडा 
तलासेस (एिएसईबीसी) या आयोगाची स्थापिा करण्यात येईल. या आयोगावर एक अध्यक्ष, एक 
उपाध्यक्ष आणि तीि सदस्यािंची िेमिूक केली जािार आहे. 
 

 

 



 

 

ववश्वचर्क िॉटगि स्पधेत अिंकुर शमत्तलचा सवुिा वेध 

भारताचा िेमबाज अिंकुर शमत्तल यािे ववश्वचर्क िॉटगि िेमबाजीत टदमाखात नतरिंगा 
र्फडकवतािा सुविा पदकाचा वेध घेतला.  
 

वविरे् म्हिजे, यावेळी शमत्तलिे अिंनतम रे्फरीत ववश्वववक्रमािी बरोबरी साधली. त्यािे 
ऑस्रेशलयाचा प्रनतस्पधी जेम्स ववलेटला पराक्जत करत बाजी मारली. 
 

२३ माचा रोजी झालेल्या सहा खेळाडूिंच्या अिंनतम रे्फरीत अिंकुरिे ८० पैकी सवााचधक ७५ गिुािंसह 
भारताला स्पधेत पटहले पदक क्जिंकूि टदले.  
 

तसेच दसुऱ्या स्थािावर राटहलेल्या ववलेटला ७३ गिुािंसह रौप्य पदकावर समाधाि मािावे लागले. 
 

 

 

भारत मॉररिसला सहकाया करिार 

मॉररिसच्या ऊजााववर्यक गरजा भागववण्यासाठी भारत सतत पाटठिंबा देत राहील, असे आश्वासि 
पेरोशलयम आणि िैसचगाक वायू मिंत्री धमेंद्र प्रधाि यािंिी मॉररिसचे उपपिंतप्रधाि िोकुताली 
सोधूि यािंिा टदले. 
 

प्रधाि यािंिी िवी टदल्ली येथे सोधूि यािंची भेट घेऊि क्व्दपक्षीय मुद्यािंवर चचाा केली. भारताचा 
सावाजनिक उपक्रम असलेली हायड्रोकाबाि क्षेत्रातील मिंगलोर ररर्फायिरी अ ॅण्ड पेरोकेशमकल्स 
शलशमटेड (एमआरपीएल) ही ररर्फायिरी २००६ पासूि मॉररिसला पेरोशलयम पदाथाांचा पुरवठा 
करीत आहे. 
 

तसेच हे दोन्ही देि तेल आणि वायू के्षत्रातील क्व्दपक्षीय सहकाया अचधक वदृ्चधिंगत करण्याचा 
प्रयत्ि करीत आहेत. 
 

 

 

एलएचसी प्रयोगात पाच िवीि किािंचा िोध 



 

 

अिूचे पाच िवीि उपकि लाजा हैड्रॉि कोलायडर या महाकाय उपकरिाच्या मदतीिे केलेल्या 
प्रयोगात िोधण्यात आले आहेत. एकाच निरीक्षिात अिूच्या उपकिातील पाच अवस्था 
सापडण्याचे हे दमुीळ सिंिोधि आहे. 
 

एलएचसी प्रयोग हा जगातील सात कि भौनतकी िोधि प्रयोगािंपैकी एक असूि युरोवपयि 
ऑगािायझेिि र्फॉर न्युतलीयर रीसचा या सिंस्थेच्या िेततृ्वाखाली तो केला जात आहे. काही अिू 
उपकिािंचे क्षरि यात आढळूि आले असूि त्यात द्रव्य-प्रनतद्रव्य असमशमती टदसूि आली आहे.  
 

िवीि कि हे उते्तक्जत अवस्थेत असूि त्यािंची ऊजाा क्षमता खूप जास्त आहे. यातील किाचे 
िाव ओमेगा सी णझरो असे आहे, त्याला बेरीऑि असेही म्हितात. त्यात तीि तवाका  असतात. 
 

ओमेगा सी णझरोचे क्षरि होऊि एतसआय-सी-प्लस व काओि के हा कि तयार होतो, एतस 
आय प्लस किाचे क्षरि होऊि त्यात काओि के व प्रोटॉि पी व वपयॉि पी प्लस हे कि तयार 
होतात.  
 

ओसी (३०००)०, ओसी (३०५०)०, ओसी (३०६६)०, ओसी (३०९०)० व ओसी (३११९)० अिी या कि 
अवस्थािंची िावे असूि त्यात त्यािंचे वस्तुमाि मेगाइलेतरॉि व्होल्टमध्ये आहे, बेरीऑि मध्ये तीि 
तवाका  कसे बिंचधत असतात व तवाका मधील परस्पर सिंबिंधातूि मल्टी तवाका  स्टेटसचेही ञाि 
शमळिार आहे. त्यात टेरातवाका  व पेंटातवाका चा समावेि आहे. 
 

 

 

भारतीय हवाई दलाचा इस्रायलमध्ये सिंयुतत युद्धाभ्यास 

भारतीय हवाई दलाचे वैमानिक इस्रायलमध्ये जाऊि युद्धाभ्यास करिार आहेत. अमेररका, फ्रान्स 
आणि जमािी यािंच्यासह भारतीय वैमानिक सिंयुतत युद्धाभ्यास करिार आहे.  
 

वविरे् म्हिजे चीि आणि पाककस्तािला या युद्धाभ्यासात स्थाि देण्यात आलेले िाही. हा 
सिंयुतत युद्धाभ्यास हवाई डड्रल इनतहासातील सवाात मोठा आणि जटटल सिंयुतत युद्धाभ्यास 
मािला जातो आहे. 



 

 

 

इस्रायलमध्ये करण्यात येिाऱ्या सिंयुतत युद्धाभ्यासाची सिंपूिा माटहती अध्याप समोर आलेली 
िाही, असे वतृ्त इकॉिॉशमक टाईम्सिे टदले आहे.  
 

भारतीय हवाई दलाचे वैमानिक वर्ााच्या िवेटी ब्लू फ्लॅग एतसरसाइजमध्ये सहभागी होिार 
असल्याची माटहती सिंरक्षि मिंत्रालयातील सूत्रािंिी टदल्याचे इकॉिॉशमक टाईम्सिे म्हटले आहे.  
 

भारत पटहल्यािंदाच इस्रायलमध्ये इतर देिािंसह सिंयुतत युद्धाभ्यास करिार आहे. इस्रायल 
भारताला लष्करी साटहत्य आणि हत्यारे पुरविारा प्रमुख देि आहे.  
 

भारतासह सात देि या युद्धाभ्यासात सहभाग घेिार आहेत. जवळपास १०० लढाऊ ववमािािंचा 
या युद्धाभ्यासात सहभाग असिार आहे. 
 


